
 

  
  
 

 



 

  
  
 

WAAR MOET IK BEGINNEN? 
We krijgen veel vragen over de montage van kattenschrikdraad en hoe te beginnen  
 
Graag gaan we hierop in.  

Veel kattenbezitters vragen zich af hoe kattenschrikdraad te monteren in hun tuin. We 

zijn in de loop de jaren vele tuinen tegengekomen en over het algemeen is het overal 

toepasbaar. Een goed begin is het halve werk, dus eerst zorgen dat u alles heeft om 

een het systeem te kunnen monteren. 

Koltec schrikdraad materialen voor kattenschrikdraad  

Koltec schrikdraadapparaat 

 

 

 

Koltec aansluitklemmen Koltec hoogspanningskabel 

Koltec schuttingsteunen 

 

 

  

Koltec klikisolatoren (extra)  Koltec ringisolatoren  

Koltec schrikdraad 

 

Koltec draadspanners  Koltec tester  

Gereedschap: 

Schroefboormachine 

 

Schroevendraaier (kruis) 

 

Rolmaat  

Steenboor 8 en 12mm 

 

 

 

Kniptang en Striptang Isolatietape  

https://schrikdraad-online.nl/schrikdraad-voor-dieren/schrikdraad-voor-katten/


 

  
 

STAP VOOR STAP MONTAGE 
Uitleg over de stap voor stap montage van kattenschrikdraad 

1.Apparaat 

Allereerst gaan we bepalen waar we het schrikdraad apparaat gaan plaatsen. Over het algemeen plaatsen 

we deze in de aangrenzende schuur of garage. Het apparaat “tikt” als hij werkt en dat wil je niet in de kamer 

of keuken. In de buurt van een wandcontactdoos plaatsen we het apparaat. Eventueel mag het apparaat 

buiten worden geplaatst, echter dan wel beschermen tegen directe regen. 

2.Aansluitkabels 

Vanaf het apparaat gaan we met twee aansluitkabels naar het schrikdraad. Een plus en aarde kabel. Soms 

zitten er ventilatiegaten in de schuur of garage en dan kunnen de kabels daar doorheen. Anders moeten we 

gaten boren om de kabel door te voeren naar buiten. 

Naast de plus draden gaan we aardedraden langs de schutting installeren. Deze aardedraden moeten ook 

aan de aardpen gekoppeld worden.  

 

 

 

 

 

 

  

https://schrikdraad-online.nl/schrikdraad-voor-dieren/schrikdraad-voor-katten/?filter_functie=apparaat
https://schrikdraad-online.nl/koltec-hoogspanningskabel-flex-7-aderige-5mtr/
https://schrikdraad-online.nl/koltec-aardpen-45cm-incl-aansluitklem/


 

  
 

3.Schrikdraden (beginpunt) 

Het beginpunt is belangrijk. Daar gaan we straks de schrikdraden strak tegen spannen. Dus dit punt moet 

goed vastzitten. Als we kunnen starten tegen een stenen muur boren we 2, 3 of 4 gaten van 8mm met de 

steenboor. Deze gaten boren we in dezelfde schuine hoek als de steunen. Zo komen de ringisolatoren in 

een rechte lijn met de schrikdraden. Hou de steun met de klikisolatoren erop bij de muur en teken zo de 

juiste plekken af. Heb je geen stenen muur, maar moet je beginnen op de schutting dan plaatsen we daar 

een schuine steun. 

4.Schuttingsteunen 

We kunnen nu beginnen met het monteren van de schuine schuttingsteunen. Dit werkt het beste door op het 

beginpunt de onderste schrikdraad met een lusje aan de ringisolator te hangen. Deze draad voeren we direct 

mee en houden deze bij de vast te schroeven steun. Zo bepalen we voor het vastschroeven van de steun of 

het schrikdraad zo goed komt te lopen, er geen kieren ontstaan of ergens tegenaan komt. De gemiddelde 

afstand is 1,5 tot 1,8mtr. Bij gebruik van standaard 180x180 schuttingen op elke paal. Heeft u betonnen palen 

dan kunt u het beste net na de paal op de schutting vastschroeven. Dit om barsten van de paal te voorkomen. 

Dit doen we zo steun na steun en de draad nemen we direct mee. 

5.Hoeken 

Als we bij een hoek komen kijken we hoe we uitkomen met de draden. Hier passen we het bevestigingspunt 

op af. Bij een binnenhoek ontstaat er soms een gaatje, daar plaatsen we in dat geval een extra ringisolator 

om de draad laag te houden en het gat te dichten. Na de bocht vervolgen we het tracé tot we bij het 

eindpunt zijn aangekomen. Hier monteren we weer een punt gelijk aan het starpunt. 

  

 

6.Aantal draden en spanners 

Afhankelijk van het aantal draden dat je wit spannen pas je ook het aantal klikisolatoren aan op de steunen. 

Wij adviseren 4 draden te spannen. Van onderaf gezien om en om aarde / plus / aarde / plus. Hiermee 

maken katten vanuit de tuin en van buiten de tuin maximaal contact met plus en aarde draad. Hoe we dit 

aansluiten komt later.  

https://schrikdraad-online.nl/koltec-kleine-ringisolator-voor-hout-4-stuks/
https://schrikdraad-online.nl/schrikdraad-isolatoren/schutting-isolator/
https://schrikdraad-online.nl/koltec-draadspanner-versterkt-zwart/


 

  
 

Uitgaande van 4 draden hebben we ook 4 ringisolatoren in de muur geboord. Van de ringisolatoren 

beginnen we uit te rollen, maar niet voordat we een spanner aan de schrikdraad hebben geregen. Het 

beginpunt van de schrikdraad knopen we zo strak mogelijk aan de ringisolator en we knippen het losse 

eindje zo kort mogelijk af. Dit om contact met de draad ernaast te voorkomen. We spannen deze draad 

rondom de tuin door tot het eindpunt. Dat doen we 4 x zodat we 4 losse boven elkaar lopende draden 

hebben. Niet overspringen en kruisen. Tijdens het strak spannen de draden begeleiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Aansluiten van het apparaat en de schrikdraden 

Nu gaan we beginnen met het aansluiten van de kabels op de schrikdraden. De kabels hebben we 

inmiddels al vanaf het apparaat naar buiten gestoken. 1 

kabel voor de plus en de andere voor de aarde. 

Bij het apparaat strippen we de dikke kabel 3-4 cm aan 

zodat de dikke metalen kern goed vrijkomt zodat we deze 

goed kunnen klemmen op de aansluitklem van het 

apparaat. Let op, apparaat uit laten tot we klaar zijn. 

De eerste kabel sluiten we aan op de aarde aansluiting 

van het apparaat, de aansluiting met de streepjes. Deze 

kabel volgen we naar buiten en daar sluiten we deze kabel 

aan op de onderste draad. Maar niet voordat we er 15-

20cm vanaf hebben geknipt. Met dit korte stukje gaan we 

een bruggetje maken naar de 3e draad. De onderste en de 

3e draad maken we zo aarde. Eerst sluit je de kabel aan 

die van het apparaat komt en voor het aandraaien sluit je 

ook het korte stukje aan.  

Hetzelfde doen we met de plus kabel. Deze sluiten we aan 

op het apparaat op de bliksemschicht, de plus 

aansluitklem. Zelfde bewerking buiten, kort stukje, 

bruggetje maken en alles goed aandraaien. 

  



 

  
 

3.KLAAR, DAN IS METEN IS WETEN 
Geheel in bedrijf nemen en meten of alles goed zit. 

Alles aangesloten?  

Als alle eindjes zijn afgeknipt, kabels aangesloten en het tracé is nagelopen kunnen we het apparaat aan 

zetten door de stekker in het stopcontact te steken.  

Na 1-2 seconden zal het apparaat beginnen te klikken en het lampje zal kort oplichten. Nu is het moment 

om het tracé na te lopen en te horen of er ergens wat vonkt of hard tikt. Niet het apparaat, maar de 

schrikdraad. Als er ergens draden elkaar (bijna) raken zal er daar een vonk ontstaan en die hoor je 

eenvoudig knetteren. Als dit gebeurd apparaat uit zetten en de draden uit elkaar halen en opnieuw 

inschakelen. Blijft alles nu stil dan werkt het. 

 

Testen en meten 

Nu het apparaat aan staat kunnen we meten of de spanning overal goed op de schrikdraad staat. Dat doen 

we met een speciale schrikdraad tester. Niet met een universeel meter of een spanningszoeker. De 

spanning ligt ergens tussen 4000-8000 volt afhankelijk van het gekozen apparaat. Standaard meters 

kunnen die spanning niet aan en gaan direct defect. 

 

 

 

 

 

 

Meten doen we door de meetpen tegen de aardedraad te houden en het “haakje” aan de plus. Je ziet op de 

frequentie van het tikken van het apparaat kort de lampjes oplichten tot het niveau van de spanning. Dat 

herhaal je op begin-, en eindpunt en tussen de diverse plus en aarde draden. Op deze manier weet je zeker 

dat de spanning er overal goed opstaat. Een kat voelt het als er geen spanning op staat. 

 

.  

 

 

 

 

  

…METEN IS WETEN EN ALTIJD 

BETER DAN VOELEN… 

https://schrikdraad-online.nl/koltec-8-traps-neon-spanningstester/


 

  
 

4. STORINGZOEKEN EN ONDERHOUD  
Lukt er iets niet, wellicht hebben we de oplossing 

1.Meter geeft niks aan 
Aansluiting op apparaat controleren: 

Wellicht heeft u de draad bij het apparaat niet goed aangesloten en zit de aansluitklem geklemd op de 

zwarte mantel van de kabel. Zorg dat de messing plaatjes goed de de metalen kern van de kabel klemmen.  

Meten direct op het apparaat 

Meten kan ook direct op de klemmen van het apparaat. Dit kunt u eerst doen zonder dat de kabels eraan 

zitten. Als de meter dan wel iets aangeeft kunt u daarna de kabels aansluiten.  

Meten dan op de kabels bij het schrikdraad. Op de klemmetjes. Als de spanning wel vertrekt bij het 

apparaat maar er niet meer is zodra de kabels worden aangesloten op het apparaat dan heeft u mogelijk 

een kortsluiting tussen de schrikdraden ergens langs het tracé. Bruggetjes controleren, draden volgen, enz. 

2.Apparaat tikt wel maar geen spanning op de draden 
In een enkel geval kan het voorkomen dat na een tijd het apparaat wel tikt en het lampje brandt maar er nog 

maar 750-1000 Volt uit het apparaat komt. Om zeker te weten dat het aan het apparaat ligt alle kabels van 

het apparaat af halen en enkel op het apparaat meten. Als de spanning 5000-1000Volt is, ook nadat het 

apparaat een 5-10min in rust is geweest dan is het apparaat defect. U heeft 24 maanden garantie, neem in 

dit geval contact met ons op.  

 

3.De draden tikken hard en vonken in het donker 

Mogelijk is er ergens contact met iets, een takje of een uitloper van een klimplant. In het donker is het 

makkelijk zoeken, de blauwe vonken verraden het probleem. Spinraggen, blaadjes, stof en pluizen kunnen 

op de schrikdraad gaan kleven en zo een kortsluiting veroorzaken. Zeker tijdens natte dagen. 

In dat geval schakelt u het apparaat uit en maakt u de draden schoon en pluisvrij. 

 

4.Kat trekt zich niets aan van de draden. 

Mogelijk is de aarde of plus draad niet goed. Meet tussen de aarde en de plus draad om de spanning te 

controleren. Soms raken katten doordat ze onder de onderste draad door kruipen alleen de aarde draad en 

niet de plus draad. Zorg er dan voor dat ze niet meer onderdoor kunnen en juist tussen de plus en de aarde 

door moeten.   

…ALS DE KAT ZICH NIKS AANTREKT VAN DE 

DRADEN IS ER MEESTAL EEN PROBLEEM MET DE 

AARDEDRAAD… 

mailto:info@schrikdraad-online.nl


 

  
 

5. VOORBEELDEN 
Voorbeelden van kattenschrikdraad oplossingen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIE 
 

Ons doel was met dit artikel u op weg te helpen met de 

montage van kattenschrikdraad. Al deze materialen 

zijn eenvoudig te bestellen in onze webshop op 

www.schrikdraad-online.nl en zijn normaal gesproken 

altijd uit voorraad leverbaar en worden binnen 1-2 

werkdagen op uw adres afgeleverd in Nederland maar 

ook in België 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of 

opmerkingen aarzel dan niet om contact met ons op te 

nemen. 

 

 
  

https://schrikdraad-online.nl/schrikdraad-voor-dieren/schrikdraad-voor-katten/
http://www.schrikdraad-online.nl/


 

  
 

 
BEDRIJFSINFORMATIE:  

Schrikdraad Online levert sinds 2010 Koltec schrikdraad oplossingen en producten voor de particulier en 

professional in Nederland en België. Vanaf de oprichting zijn wij trotse dealer van het Nederlandse 

fabricaat Koltec. De zeer goede kwaliteit in combinatie met een perfecte service en garantie van 5 jaar op 

de producten maken het voor ons het perfecte partner en leverancier.  

In de afgelopen jaren hebben wij ons gespecialiseerd in de advisering van oplossingen voor huisdieren. 

Denk hierbij aan oplossingen voor Katten, Honden, Vijvers, Volières en een groeiend aantal Hobbyboeren. 

Maar ook mogen wij ons huisleverancier noemen van vele veehouders, maneges en dierentuinen. Deze 

professionele doelgroep stelt nog hogere eisen aan hun afrastering en ook voor dit segment hebben we 

een compleet pakket hoogwaardige afrastering materialen in ons pakket.  

Onze kennisbank wordt maandelijks door veel klanten bezocht en voorziet in informatie voor de 

verschillende doelgroepen. Draadhoogtes voor de verschillende dieren, aardingsadvies, montage 

handleidingen en diverse digitale documentatie zijn hier eenvoudig te raadplegen. 

 

In onze webshop kunt u eenvoudig en veilig alle Koltec producten vinden, selecteren en bestellen. 

Leveringen volgen over het algemeen 1-2 werkdagen na uw bestelling en uw factuur volgt digitaal nadat wij 

uw bestelling afronden. 

 

Schrikdraad Online 

Rietkraag 12  
2144KC Beinsdorp (Haarlemmermeer) 
www.schrikdraad-online.nl       
info@schrikdraad-online.nl 

+31 (0)6 51052702 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCEMLgL6Tc69x_LvJY-MMF5Q
https://www.instagram.com/schrikdraadonline.nl/
https://www.facebook.com/Schrikdraadonline/
https://twitter.com/schrikdraadweb
https://nl.trustpilot.com/review/www.schrikdraad-online.nl
http://www.schrikdraad-online.nl/
mailto:info@schrikdraad-online.nl
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